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DOKUMENTÁCIA ZANIKNUTÝCH CIEST V KATASTRI OBCÍ
SVRČINOVEC, ČIERNE A SKALITÉ. NÁČRT PROBLEMATIKY
KOPANIČIARSKEJ KOLONIZÁCIE NA ÚZEMÍ SEVERNÝCH KYSÚC
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Abstrakt: Cieľom predloženého príspevku bola dokumentácia zaniknutých cestných reliktov na trase stavby
diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité, analýza ich tvarov a interpretácia v kultúrno-historickom kontexte. Hornatý a zalesnený terén krajiny severných Kysúc pozitívne vplýval na zachovanie charakteristických reliktov
zaniknutých ciest. Devätnásť dokumentovaných reliktov predstavuje doposiaľ najväčší preskúmaný ucelený
súbor na území Slovenska. Cesty mali lokálny charakter a súviseli s kopaničiarskou kolonizáciou v 17. storočí. Pri zakladaní kopaničiarskych osád sa ich vymedzený chotár rozdelil na presné usadlosti. Hranice usadlostí (zárubkov) vymedzovali zárubkové cesty. Cesty na jednej strane tvorili hranicu jednotlivých zárubkov,
na strane druhej zabezpečovali pohyb a transport materiálu medzi dvorom a extravilánom usadlosti.
Kľúčové slová: Kysuce – cesty – novovek – kopaničiarska kolonizácia.
Documentation of Defunct Roads in the Cadastral Zone of the Svrčinovec, Čierne and Skalité Villages.
Outline of the colonization of mountain areas in the territory of north Kysuce
Abstract: The objective of this paper is the documentation of the relics of defunct roads on the route of the
D3 Svrčinovec – Skalité motorway, the analysis of their courses and their interpretation in the cultural and
historical context. The hilly and forested landscape of north Kysuce had a positive influence on the preservation of the characteristic relics of defunct roads. 19 documented relics present the largest series investigated in Slovak territory so far. The roads had a local character and were related to the colonization of
mountain areas in the 17th century. During the establishment of mountain settlements, the particular area
was divided into individual homesteads. The limits of the homesteads were demarcated by roads. The roads
thus made up the borders of the individual homesteads, while on the other hand they also served traffic and
transport of material between the homesteads and their surroundings.
Key words: Kysuce – roads – modern age – colonization of mountain areas.

Úvod
Výskum zaniknutých cestných reliktov nemá na Slovensku takú dlhú tradíciu ako v okolitých krajinách. Súhrnný stav bádania podal M. Slivka
, pod a ktorého je zrejmé, e výskum
bol zameraný sk r na historické cesty a ich dia kové trasy. Výnimku tvorili prieskumné práce
. avorského
,
,
,
a M. Slivku
,
, ktorí venovali pozornos reliktom zaniknutých ciest v teréne. A v posledných rokoch sa aj pod vplyvom trendov zo susedných krajín
olina
olina– endelín
endelín– olina–Adam
Martínek a kol.
Severin
Sado ska op r
výskum zameriava na podrobné prieskumy reliktov v men ích,
uzavretých regi noch a inová– eljak–Slámová– eláček
. ámcovou rekon trukciou
stredovekej a novovekej cestnej siete v ilinskom a kysuckom regi ne, ktorá je spojená s vyh adávaním konkrétnych terénnych reliktov, sa vo svojej diplomovej práci zaoberal M. Vojteček
.
ákladným cie om príspevku bola dokumentácia priebehu zaniknutých cestných reliktov
na trase stavby D Svrčinovec – Skalité a jej ir ieho okolia, analýza ich tvarov v priečnom a pozd nom pro le a ich interpretácia v kultúrno historickom konte te.
rieskumy a dokumentácia zaniknutých ciest boli podmienené záchranným archeologickým výskumom na stavbe dia nice D . Aj napriek tomu, e prieskumy prebiehali iba v priestore a najbli om zázemí trasy stavby, sledovaný výrez krajiny bol dostatočný na zachytenie
reprezentatívnych situácií.
počas prípravných prieskumných prác bolo zrete né pravidelné
rozlo enie cestných reliktov, ktoré mali zjavne lokálny charakter a celý ich priebeh sa nachádzal v jednom katastri. de o prvý krok projektu, náčrtu mo nosti rekon trukcie tradičnej
kultúrnej krajiny v horských oblastiach severných Kysúc, pričom výsledky je nutné pova ova
za predbe né.
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rasa budúcej dia nice viedla krajinou severných Kysúc, ktorá je charakteristická územím
silne členitých vrchovín. toho vyplýva výrazná sklonitos územia s častým výskytom zosuvov.
geologického h adiska priestor spadá do y ového pásma v oblasti kontaktu ablunkovského medzihoria a Kysuckých eskýd. na obsahuje najm usadené horniny pieskovcov a ílovcov s obmedzenou priepustnos ou vody. bce Svrčinovec, Čierne a Skalité sa rozprestierajú v údolí Skali anky
a Čier anky, ktoré je z obidvoch strán obklopené vrchmi ablunkovského medzihoria a vytvára koridor orientovaný v smere východ–západ v slovensko sliezsko po skom pohraničí obr. . harakter krajiny a neinvazívne po nohospodárske postupy v . storočí sa pozitívne odzrkadlili v stave
zachovania tradičnej kultúrnej krajiny, ktorá sa v tomto priestore ormovala od polovice . storočia.

Obr. 1. Mapa sledovaného územia s preskúmanými reliktami ciest.
Abb. 1. Karte des beobachteten Gebietes mit untersuchten Wegerelikten.

Historické pozadie
zemie severných Kysúc bolo osíd ované relatívne neskoro. bec Svrčinovec bola zalo ená
kolonizáciou na vala skom práve začiatkom . storočia. rvá písomná správa pochádza z roku
. Čierne a Skalité boli zalo ené v prvej polovici . storočia neskor ou kopaničiarskou kolonizáciou. Dedina Čierne je v písomnostiach prvýkrát spomenutá v roku
a Skalité v roku
Kr ko–Velička
, . hotáre troch hornokysuckých obcí boli poznačené opakovanými
majetkovými a pohraničnými spormi, ktoré pretrvávali a do konca . storočia. Na túto oblas
si robili nároky uhorské panstvá udatínskeho a Strečnianskeho hradu. ovnako sú v písomných
prame och dolo ené časté pohraničné spory vo orme prepadov a rabovania dedín zo strany
ínskeho knie atstva aráčová
, , . red vznikom týchto obcí, v . storočí, patrilo
ich územie do chotára Krásna nad Kysucou a bolo sporadicky osídlené valachmi e ko
, .
Vala ské obyvate stvo bolo mobilné a ahko presídlite né. Nároky na ornú p du neboli pre nich
a tak d le ité. Ke e základným vala ským právom bolo právo pás vala ský dobytok, hlavný
význam predstavoval dostatok kvalitných pasienkov. re majite ov panstiev znamenali na jednej
strane zdroj nových príjmov a na druhej strane boli v pohraničných územiach hojne vyu ívaní na
vojenskú, strá nu a bezpečnostnú slu bu. V neskor om období po viacerých územných sporoch
o pasienky a kv li lep iemu výberu daní boli títo valasi, ale aj al í noví obyvatelia presíd ovaní do dolín, kde im boli vymedzené presné usadlosti zárubky . Ka dá takáto územná jednotka
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predstavovala pás pozemku tiahnuci sa od jedného hrebe a na hranici chotára k druhému, vedúci
kolmo na dolinu. Vymedzené územie si osadníci museli vyklčova a skultivova . hospodárskeho
h adiska museli prejs od pastierstva a sala níctva k po nohospodárskej výrobe. Na toto prechodné obdobie boli obyvatelia oslobodení od poddanských dávok. Vala ská a predov etkým kopaničiarska kolonizácia má ve mi podobné znaky ako vrcholnostredoveká kolonizácia na em yteutickom zákupnom práve. emepán poveril lokátora, ktorý sústredil valachov na vymedzené územie. Dozeral na ich podriadenos príslu nému zemepánovi a zabezpečoval plnenie predpísaných
pe a ných, naturálnych a robotných povinností e ko
,
. harakteristickým p dorysným typom takto zakladaných obcí je tzv. vo ná re azová kolonizačná dedina ekete
,
.
Samotná kopaničiarska usadlos – zárubok – mala charakteristické vnútorné členenie. od a
chotára obce čadnica členenie typického zárubku opísal . tika
,
,
: Za dvorom
a hospodárskymi stavbami je neveľká pastvina na výbeh hovädzieho dobytka. Užívali ju všetci
podielnici zárubku. Ďalej na obidvoch stranách údolia ležia polia a lúky jednotlivých podielnikov.
Nad nimi nájdeme na jednej strane údolia pasienok pre hovädzí dobytok, na druhej strane spoločné pastviny a les. Ďalej sú pastviny pre salaše, ktoré sa rozprestierajú na viacerých zárubkoch.
Nárastom počtu obyvate ov sa zárubky delili a po
, pozd ne, v neskor om období aj priečne.
o vytýčení zárubku sa ako prvý prerúbal úzky pás na hranici zárubku v celej svojej d ke. árubkové cesty vznikali u počas ázy klčovania vyčlenenej usadlosti ako komunikačný priestor na
transport vy a eného dreva k dvorovej časti usadlosti a zárove u ahčovali pohyb medzi dvorom
a e travilánovou čas ou usadlosti. al ie cesty sa ormovali pri delení p vodných celých usadlostí, ale pri niektorých nie je vylúčený ich vznik u vo áze klčovania p vodného celého zárubku.
Významným písomným prame om pre skúmanie novovekého osídlenia horska sú vojenské opisy krajiny, ktoré boli vyhotovené ako príloha k rvému vojenskému mapovaniu
Klein
,
. pisy v heslovitej orme podávajú strategické in ormácie d le ité pre pohyb
vojska v krajine – lokalizácia sídla do príslu nej stolice – vzdialenos do susedných, vzdialenej ích sídel v hodinách – pevné stavby – vodstvo – lesy – lúky a močiare – cesty
– okolité vrchy – poznámky . od a týchto opisov boli sledované cesty zjazdné ko om, prípadne pe i Az els katonai elmérés
. de v ak iba o odhad pre potreby dobovej armády.
re transport materiálu do dvorovej časti usadlosti bol vyu ívaný ahký voz vlečka a vyu ívala
sa a ná sila hospodárskych zvierat. ovnako predpokladáme zvá anie celých kme ov stromov
priamo za a ným zviera om, čo mohlo výrazne urýchli er zne procesy.
Archeologický výskum
Dokumentácia reliktov ciest bola realizovaná vo viacerých etapách. V prvej sa vykonal podrobný terénny prieskum celej trasy stavby D a jej ir ieho okolia, počas ktorého boli v teréne zistené výrazné relikty úvozových a terasových ciest. Viaceré z nich boli stále vyu ívané SV ,
– , SKA – , – . V druhej, kabinetnej áze sme zistené cesty veri kovali s dostupnými
aktuálnymi a historickými kartogra ckými dielami. alej sme na jednotlivých reliktoch vykonali geodeticko topogra cký prieskum. esty boli dokumentované
S prístrojom eica
.
Ka dá úvozová cesta bola zameraná v tyroch líniách, ktoré predstavovali hrany na úrovni vrchu
a dna úvozu obr. . V poslednej áze sme na vybraných reliktoch ciest realizovali zis ovacie rezy,
ktoré boli situované v dočasnom zábere stavby. ie sa vyhotovili zemným strojom, s následným
ručným dočistením pro lov. red samotnými výkopmi sa na niektorých úsekoch úvozov uskutočnil prieskum detekorom kovov, pričom boli získané výlučne recentné nálezy preva ne domový
odpad . írka v etkých sond zodpovedala írke svahovacej ly ice zemného stroja, a to pribli ne
, m. D ka sond bola vytýčená v dy tak, aby tesne presahovala okraje úvozu. Ma imálna h bka
výkopov súvisela s dosiahnutím sterilného podlo ia, kde u samotný zásyp úvozu nezasahoval.
ezy boli vyh bené predov etkým v miestach ma . h bky úvozu, príp. aj v miestach so zaujímavou
anomáliou, napr. pri zdvojenom úvoze napr. SKA obr. . očet sond v rámci ka dého úvozu bol
preto r zny, teda od jednej a po tri sondy tab. . očas výskumu neboli nájdené iadne hnute né
archeologické nálezy. ro ly boli nakoniec kresbovo a otogra cky zdokumentované obr. .
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Obr. 2. Ukážka geodetickej dokumentácie reliktov ciest. Cesta SKA4. A – pozdĺžny profil cesty; V – celkový dokumentovaný
priebeh reliktov cesty; C – výrez cesty s lokalizáciou sond v trase stavby D3. Legenda: a – body namerané GPS; b – zisťovacie sondy; c – priebeh reliktov cesty; d – záber stavby D3.
Abb. 2. Beispiel für die geodätische Dokumentation von Wegerelikten. Weg SKA4. A – Längsprofil des Wegs; V – insgesamt
dokumentierter Verlauf des Wegerelikts; C – Wegausschnitt mit Lokalisirung der Sondierungsgrabungen in der Trasse
des Baus der Autobahn D3. Legende: a – gemessene GPS-Punkte; b – Feststellungsgrabungen; c – Verlauf des Wegerelikts;
d – Reichweite des Baus der Autobahn D3.
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Obr. 3. Fotodokumentácia reliktov ciest. 1 – cesta SKA8; 2 – cesta SVR1, sonda 1; 3 – cesta CIE4, sonda 1; 4 – cesta CIE8,
sonda 1; 5 – cesta SKA4, sonda 3.
Abb. 3. Fotodokumentation der Wegerelikte. 1 – Weg SKA8; 2 – Weg SVR1, Sondierungsgrabung 1; 3 – Weg CIE4, Sondierungsgrabung 1; 4 – Weg CIE8, Sondierungsgrabung 1; 5 – Weg SKA4, Sondierungsgrabung 3.

Analýza reliktov (tab. 1; 2)
Súbor dokumentovaných reliktov obsahuje dve kateg rie objektov. rvú tvorí
reliktov
ciest, ktoré boli priamo vidite né v teréne. ealizovali sa na nich zis ovacie rezy a podrobná dokumentácia ulo enín v trase stavby. Druhú kateg riu tvoria tyri cesty SV
,
,
ktoré boli zrete né na mapových dielach. Dokumentoval sa ich priebeh, ale v rámci dočasného
záberu dia nice D na nich nebolo mo né realizova zis ovacie sondy. tohto d vodu sme pri
nich nemohli sledova v etky parametre. ri analýze reliktov sme vychádzali z metodických
postupov publikovaných v prácach D. Adama
a . Martínka a kol.
.
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Tab. 1. Morfologické, funkčné a metrické parametre ciest v rámci celého sledovaného priebehu.
Tab. 1. Morphologische, funktionale und metrische Parameter der Wege im Rahmen des gesamten beobachteten Verlaufs.

rocesy, ktoré vplývali na vznik charakteristických terénnych reliktov boli podmienené zmesou
r znorodých aktorov. Medzi hlavné determinanty radíme:
rezistenciu podlo ia,
sez nnos vyu ívania cesty,
lokálne klimatické pomery,
obdobie e istencie cesty,
intenzitu pohybu,
typ a hmotnos dopravných prostriedkov,
svahovitos terénu.
V rámci skúmaného súboru reliktov ciest sme vzh adom na determinanty sledovali v kateg rii
celého sledovaného priebehu cesty tieto parametre:
umiestnenie v teréne chrbát, vrstevnica, úbočie, traverz ,
• tvar reliktu (úvoz, terasa),
er ziu, resp. sekundárnu úpravu reliktu,
ma . svetlú h bku úvozu vo vz ahu k sklonu svahu,
ma . sklon svahu vo vz ahu k h bke úvozu.

56

Archaeologia historica 4 1, 2, 20 16 , 1– 2

k d
cesty

sonda

sklon (°)
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Tab. 2. Metrické parametre a stratigrafická situácia v sondách Skratky: I – ílovité podložie; S – hnedá hlina (svahovina?),
niekedy s izolovanými kusmi pieskovcov; ZP – zvetraný pieskovec; P – nezvetraný, kompaktný pieskovec; K – umelo nahádzaná vrstva kameňov; TP – umelo navŕšená terasa poľa.
Tab. 2. Metrische Parameter und stratigraphische Situation in den Sondierschnitten, Abkürzungen: I – Tonuntergrund;
S – brauner Lehm (Gehängelehm?), bisweilen mit isolierten Sandsteinbrocken; ZP – verwitterter Sandstein; P – nicht
verwitterter, kompakter Sandstein; K – künstlich angelegte Steinschicht; TP – künstlich angelegte Feldterrasse.

V rámci zis ovacích sond sme sledovali:
typy prerezaných p vodných geologických ulo enín,
prítomnos absenciu sekundárne navrstvených sedimentov,
typ podlo ia na úrovni dna úvozu, ktoré zastavilo er ziu.
Skúmané cesty boli v rámci lokálneho terénu vedené zv č a do svahu po chrbte, kolmo
na vodné toky ormujúce údolie. jedinele viedli úbočím, prípadne traverzom, či čiastočne po
vrstevnici. Vo v etkých prípadoch m eme hovori o severoju nej orientácii týchto ciest s miernymi odchýlkami v osi severozápad–juhovýchod.
h adiska tvaru dopravného reliktu preva ovali úvozové ormy a menej rozvinuté relikty.
ri druhej kateg rii je potrebné ráta aj s mo nos ou, e p vodný úvozový relikt bol úpravou terénu zasypaný a cesta v súčasnosti nevykazuje výraznej ie stopy reliktov. erasové relikty ciest
vznikali p sobením gravitácie na sedimenty, ktoré sa nachádzali v ich bezprostrednej blízkosti.
Vznikali dvoma sp sobmi. u zarezávaním sa do úbočia za prirodzeného p sobenia gravitácie
na premiest ujúce sa sedimenty, alebo pohybom sedimentov v súvislosti s obrábaním polí. V čina ich vznikla nav ením terasy po a na jednu hranu úvozu obr. : . Vo viacerých prípadoch
evidujeme vrstvy nahádzaných kame ov, čo m e súvisie aj so snahou o opravu komunikácie
po kodenej er ziou obr. : , . V jednom prípade bola pravdepodobne do priestoru úvozu umelo nav ená terasa po a, čo sp sobilo posun samotného telesa cesty obr. : .
ntervaly sklonu konkrétnych ciest sa pohybovali v rozp tí – . ozd ny pro l mali
v etky cesty pozvo ne stúpajúceho charakteru, bez výraznej ích zmien. dchýlky v hodnotách
súviseli s lokálnou kon guráciou terénu. esty s hraničným sklonom pre pohyb dopravným pro57
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striedkom boli dokumentované predov etkým v katastri Skalitého. orovnávaním vz ahu medzi
ma . svetlou h bkou reliktu a sklonom cesty v danom mieste sa v celom sledovanom priebehu
nepotvrdil v eobecne uvádzaný predpoklad priamej závislosti h bky od ve kosti sklonu. Miesta
s najv č ou h bkou reliktov sme detegovali sk r v priestore s men ím sklonom v terasách, ktoré
boli vytvorené gravitačným pohybom sedimentov v rámci obrábaných polí. istilo sa, e d le itú úlohu pri tvorbe jednotlivých reliktov zohrávalo geologické podlo ie.
Stratigra cká situácia zis ovacích sond poukazuje na to, e úvozové relikty ciest boli zarezané do vrstiev svahoviny a zvetraného pieskovca. esty sa častokrát zarezali a po úrove kompaktného pieskovca, ktorý zabránil al iemu prehlbovaniu úvozov dopravným pohybom alebo
er ziou. bka úvozov tak závisela predov etkým od typu podlo ia, resp. od toho, ako hlboko
sa nachádzala vrstva kompaktného pieskovca. Sklon svahu mal druhoradý význam. D le itú
úlohu mohol zohra v úsekoch s identickým podlo ím. oukazuje na to situácia na ceste SKA
v sondách a . esta bola zarezaná do rovnako hrubých vrstiev hnedej hliny a zvetraného pieskovca, pričom dno úvozu netvoril kompaktný pieskovec. V prípade sondy , ktorá sa nachádzala
v strm om svahu, bol úvoz zarezaný hlb ie. Naopak, v sonde bol zarezaný plyt ie, nako ko sa
aj nachádzal v miernej om svahu tab. .
Analýza kartografických prameňov
V etky dokumentované relikty ciest sme kon rontovali s dostupnými kartogra ckými prame mi. Ke e ide o cesty lokálneho charakteru, kála dostupných historických máp, ktoré by
mohli postihnú ich priebeh, nie je a taká ve ká. Mapy s dostatočnou mierkou na vyobrazenie
sledovaných ciest, ktoré sme sledovali, boli nasledovné:
rvé vojenské mapovanie, realizované v rokoch
–
. blas severozápadného Slovenska bola mapovaná medzi prvými v rokoch
–
rikryl
,
. Na tomto mapovaní, prvom vo ve kej mierke :
, sa podarilo identi kova predov etkým pomiestne názvy,
ktoré pomohli pri identi kácii p vodných zárubkov.
Druhé vojenské mapovanie, ktoré sa realizovalo v rokoch
–
. Výhodou tohto mapového diela je mo nos geore erencovania s reálnymi nameranými údajmi z terénu. Mapovanie
sme vyu ili na veri káciu jednotlivých ciest zistených v teréne a spolu s pomiestnymi názvami
na identi kovanie historických zárubkov.
Skúmané relikty ciest sme veri kovali na základných mapách :
a :
z . rokov . storočia a historickom orto otosnímkovaní, ktoré sa realizovalo rovnako v . rokoch . storočia. alej sme sledovali ich vývoj na aktuálnych základných mapových dielach
:
a :
. V etky dokumentované relikty sú na sledovaných mapách zobrazené.
Nie v etky cesty zachytené na mapách v ak boli potvrdené priamo v teréne. M eme to vysvetli intenzi káciou po nohospodárstva, úpravou a sce ovaním ornej p dy v druhej polovici
. storočia. o kon rontácii v etkých dostupných prame ov m eme poveda , e preskúmané
relikty tvoria zmes ciest, ktoré vymedzovali p vodné usadlosti vyčlenené pri kolonizovaní tohto
územia a al ích ciest predstavujúcich neskor í vývoj ich delenia. Najzrete nej ia situácia je
vyobrazená na historických orto otosnímkach z . rokov . storočia. ri analyzovaní al ieho
priebehu ciest bolo na mapách v jednom prípade zistené cesta SV , e ide o vetvu regionálnej
cesty spájajúcej ilinskú a kysuckú oblas s
ínskom. rasa prechádzajúca ablunkovským
priesmykom viedla suchou trasou po návr í, ktoré odde uje údolie Milo ovského a lahorovho
potoka. Nachádzala sa v bezprostrednej blízkosti opevnenia Staré ance vo Svrčinovci, ktoré tu
boli vybudované v polovici . storočia práve kv li kontrole cesty. Samotná pevnos poru uje
nieko ko úvozov zo zv zku ciest Vojteček
,
. od a rvého vojenského mapovania ide
o vetvu krajinskej hradskej, ktorá začínala pri iline. dtia pokračovala cez Kysucké Nové
Mesto, Čadcu cez Staré ance a Nové ance v Mostech u ablunkova, alej do Sliezska. rasa
na listoch Druhého vojenského mapovania stratila význam a nahradila ju údolná trasa popri
lahorovom potoku.
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Obr. 4. Vybrané dokumentované profily úvozových ciest. A – humusovitá vrstva; B – zásyp úvozu (vrstva kameňov a hliny); B (?) – pravdepodobný zásyp úvozu (hnedá hlina); C – hnedá hlina s izolovanými kusmi pieskovcov; D – zvetraný
pieskovec; E – tmavosivá hlina s izolovanými kusmi pieskovcov; F – sivá ílovitá hlina; G – vrstva nahádzaných kameňov;
H – žltohnedá hlina.
Abb. 4. Ausgewählte dokumentierte Hohlwegprofile. A – Humusschicht; B – Verfüllung des Hohlwegs (Stein- und Lehmschicht); B (?) – wahrscheinliche Hohlwegverfüllung (brauner Lehm); C – brauner Lehm mit isolierten Sandsteinbrocken;
D – verwitterter Sandstein; E – dunkelgrauer Lehm mit isolierten Sandsteinbrocken; F – grauer tonhaltiger Lehm; G – aufgeworfene Steinschicht; H – gelbbrauner Lehm.
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Analýza historických prameňov
Medzi základné historické pramene k novovekému osídleniu patria urbáre eudálnych panstiev. redstavujú súpis poddanského pozemkového majetku a predpis z neho povinných platov,
dávok a rob t pod a richiet, vsí a usadlostí. rbáre, ako príručky správy, obsahujú unikátne
údaje o demogra ckej a sociálnej truktúre obyvate ov jednotlivých panstiev.
V sledovaných obciach sme porovnávali vývoj osídlenia a delenia vyčlenených usadlostí
v rámci dvoch urbárov hradného panstva Strečno, ktorému dediny Čierne, Skalité a Svrčinovec
prislúchali. rvý je urbár hradného panstva Strečno z roku
, ktorý na vydanie pripravil
. Sopko. V urbári boli obce Čierne a Skalité e te v lehote bez povinnosti odvádza poddanské dávky. Druhý urbár hradného panstva Strečno je z roku
a predstavuje čas panstva
avla sterházyho. Na vydanie ho pripravil . uck. bidva urbáre sú publikované ako príloha
práce . ednárika
o udovom stavite stve na Kysuciach. Kým v roku
v sledovaných obciach prevládajú celé a polovičné usadlosti pri obci Čierne sú iba mená obyvate ov, bez
príslu nej čiastky , o
rokov u vidíme výrazné delenie, kde prevládajú
a predov etkým
čiastky. ačínajú sa objavova čiastky a do
celého zárubku, pričom v neskor om období
neboli výnimkou usadlosti o ve kosti
celej usadlosti obr. – . re porovnanie sme sledovali niektoré vybrané údaje z al ích prame ov. V urbári panstva udatín z roku
sa pri obci
Svrčinovec spomína iba es valachov Marsina–Ku ík
,
. od a dvoch publikovaných
súpisov hradného panstva Strečno z rokov
a
je obec Svrčinovec rozdelená na
zárubkov. bce Čierne a Svrčinovec sú rozdelené na
zárubkov tab. .
od a názvov zárubkov a osobných mien
obec (urbár)
árubky
lavy rodín
nachádzajúcich sa v sledovaných urbároch
Svrčinovec
m eme načrtnú vývoj dedenia, ako aj saSvrčinovec
motného delenia usadlostí na viacerých konSvrčinovec
18
krétnych príkladoch. V Svrčinovci dr ia podSvrčinovec
18
a urbára z roku
oannes a Mathias Ku a
Svrčinovec
18
ka dý po jednom polzárubku. V urbári z roku
sa u spomína zárubok Ku ovska, ktorý
Čierne
je rozdelený na tyri
čiastky. Vo Svrčinovci
Čierne
dr í pod a urbára z roku
oannes orelČierne
nyk jeden celý zárubok.
rokov nesk r u
Čierne
92
evidujeme na orelnikovskom zárubku tyri
Skalité
čiastky o ve kosti
. ovnako v ak e istujú
Skalité
aj prípady, ke sa p vodný zárubok nedelil.
Skalité
V roku
dr al oannes uczko ecz celý
Skalité
zárubok a rovnako v roku
evidujeme uczkovszki zárubok s jedným majite om, ktorý
Tab. 3. Počet usadlostí (zárubkov) a „hláv rodín“ v sledobol dr ite om celého podielu.
vaných obciach.
Rekonštrukcia zárubkov a ich ciest

Tab. 3. Anzahl der Anwesen (Hufen) und der „Köpfe der
Familien“ in den untersuchten Gemeinden.

Kon rontácia údajov z jednotlivých urbárov s pomiestnymi názvami a vyobrazenými
cestami na historických mapovaniach priniesla zhodné údaje, ktoré umo ovali rekon trukciu
p vodných zárubkov a ich al í vývoj. rekrytie preskúmaných reliktov ciest s historickými
mapami takisto prinieslo očakávané zhody. Ke e sme pracovali iba s konkrétnym výrezom
krajiny, ktorý nedosahoval celé katastre obcí, e istenciu a neskor ie delenie zárubkov sa nám
bezpečne podarilo identi kova v troch modelových príkladoch.
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Svrčinovec – delenie zárubkov
Svrčinovec
počet hláv rodín

Svrčinovec

1
podiel zárubku
Obr. 5. Svrčinovec. Delenie zárubkov podľa urbárov panstva Strečno z rokov 1662 a 1712.
Abb. 5. Svrčinovec. Unterteilung der Hufen gemäß dem Urbarium der Herrschaft Strečno aus den Jahren 1662 und 1712.

počet hláv rodín

Čierne

1
podiel zárubku
Obr. 6. Čierne. Delenie zárubkov podľa urbára panstva Strečno z roku 1712.
Abb. 6. Čierne. Unterteilung der Hufen gemäß dem Urbarium der Herrschaft Strečno aus dem Jahr 1712.

Skalité – delenie zárubkov

počet hláv rodín

Skalité
Skalité

1
podiel zárubku
Obr. 7. Skalité. Delenie zárubkov podľa urbárov panstva Strečno z rokov 1662 a 1712.
Abb. 7. Skalité. Unterteilung der Hufen gemäß dem Urbarium der Herrschaft Strečno aus den Jahren 1662 und 1712.
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Príklad 1: Markov zárubok (obr. 8)
Markov zárubok je evidovaný v urbári Strečnianskeho panstva z roku
, pod a ktorého
na om hospodária dvaja podielnici s čiastkami
a
. od a pomiestnych názvov na rvom
a Druhom vojenskom mapovaní a neskor ích mapových dielach sa rozprestieral v oblasti, kde
sme dokumentovali cesty
a
v katastri obce Čierne. Na rvom vojenskom mapovaní
je označený ako Marko
rund. V mlad ích mapových dielach sa spomína pomiestny názov
Markov a na jeho východnom okraji tečie v osi zárubku Markov potok. esta
vymedzovala
hranicu Markovho zárubku zo západnej strany. esta
pravdepodobne súvisela s pozd nym delením Markovho zárubku na polovicu. Na Druhom vojenskom mapovaní je zrete né aj
delenie, kde sú medzi cestou
a
vidite né al ie dve cesty, ktoré sa v ak do súčasnosti
nezachovali.
Príklad 2: Zárubok Grochalowska a Kuzmovszka (obr. 9)
rebiehal bezprostredne východne od predchádzajúceho Markovho zárubku, za Markovým potokom. V urbári z roku
sa spomína Andreas rochal. V urbári z roku
je u
rochalo sky zárubok rozdelený v pomere
a
. od a pomiestnych názvov na Druhom
vojenskom mapovaní rochalo a neskor ích mapových dielach sa rozprestieral v priestore,
kde sme dokumentovali cesty
a
. bidve cesty pravdepodobne súviseli s neskor ím
delením p vodného zárubku.
na vojenskom mapovaní je nieko ko ciest, z ktorých sa viaceré v bec nezachovali. Na Druhom vojenskom mapovaní sa v priestore nachádza aj pomiestny
názov Kuzmo . árubok Kuzmovszka je spomínaný v urbári z roku
hne za rochalo ským. e rozdelený na čiastky
,
,
. ne za nimi je spomínaná Altera Kuzmovszka
s rovnakými podielmi
,
,
. Na úseku medzi Markovým potokom a Čiernym potokom
na . Vojenskom mapovaní označenie zerna dolina obanzo gr. prebiehali minimálne dva
samostatné zárubky.
Príklad 3: Zárubok Koczurowszka (obr. 10)
árubok Koczuro szka v katastri obce Skalité je evidovaný v urbári z roku
, kde
na om hospodária tyria podielnici s rovnakými čiastkami
usadlosti. orovnávaním pomiestnych názvov na neskor ích mapových dielach z . storočia sa rozprestieral v priestore,
kde sme dokumentovali cestu SKA . á pravdepodobne vymedzovala západnú hranicu zárubku
Koczuro szka.
ri ostatných dokumentovaných cestách sa nám nepodarilo ich stoto nenie s konkrétnymi zárubkami, av ak pri niektorých m eme s najv č ou pravdepodobnos ou predpoklada , e
tvoria hranice zárubkov cesty
SKA , . orovnávaním viacerých mapových podkladov
sa m eme rovnako domnieva , e v niektorých prípadoch sa vyvinuli na e istujúce as altové
prístupové cesty k jednotlivým domom súčasného ulicového systému obcí. Ve kos konkrétneho zárubku závisela od konkrétnych prírodných determinantov a mo ností krajiny. reto mohli
ma dva ved a seba le iace zárubky r znu írku, ke e d ka bola stanovená hranicou chotára
v osi kolmej na vodný tok. Vychádzajúc z d ky chotára v osi vodného toku a počtu historických
zárubkov predpokladáme írku takýchto pásov na úrovni
–
m.
Záver
mpulzom pre hlb ie skúmanie reliktov zaniknutých ciest na severných Kysuciach bol záchranný archeologický výskum na trase dia nice D Svrčinovec – Skalité.
počas terénnej
časti výskumu, kedy sa dokumentovali výrazné relikty ciest, bolo evidentné ich pravidelné rozlo enie a jednotná orientácia. Dokumentované cesty mali lokálny charakter a a na jeden prípad
začínali aj končili v jednom chotári. Snaha o interpretáciu tejto skutočnosti nás doviedla a
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Obr. 8. Čierne – Markov zárubok. 1 – rekonštrukcia na Prvom vojenskom mapovaní; 2 – rekonštrukcia na Druhom vojenskom mapovaní; 3 – rekonštrukcia na historickej ortofotomape (Historická ortofotomapa © GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.
a Historické LMS © Topografický ústav Banská Bystrica); 4 – rekonštrukcia na aktuálnej mape 1 : 10 000.
Abb. 8. Čierne – Hufe Markov. 1 – Rekonstruktion auf der Ersten militärischen Kartierung; 2 – Rekonstruktion auf der
Zweiten militärischen Kartierung; 3 – Rekonstruktion auf einer historischen Orthofotokarte (Historische Orthofotokarte
© GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.” und “Historisches LMS © Topographisches Institut Banská Bystrica); 4 – Rekonstruktion
auf einer aktuellen Karte 1 : 10 000.
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Obr. 9. Čierne – Zárubok Grochalowska. 1 – rekonštrukcia na Prvom vojenskom mapovaní; 2 – rekonštrukcia na Druhom vojenskom mapovaní; 3 – rekonštrukcia na historickej ortofotomape (Historická ortofotomapa © GEODIS SLOVAKIA, s.r.o. a Historické LMS © Topografický ústav Banská Bystrica); 4 – rekonštrukcia na aktuálnej mape 1 : 10 000.
Abb. 9. Čierne – Hufe Grochalowska. 1 – Rekonstruktion auf der Ersten militärischen Kartierung; 2 – Rekonstruktion auf
der Zweiten militärischen Kartierung; 3 – Rekonstruktion auf einer historischen Orthofotokarte (Historische Orthofotokarte © GEODIS SLOVAKIA, s.r.o. und Historisches LMS © Topographisches Institut Banská Bystrica); 4 – Rekonstruktion auf einer aktuellen Karte 1 : 10 000.
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Obr. 10. Skalité – Zárubok Koczurkowska. 1 – rekonštrukcia na Prvom vojenskom mapovaní; 2 – rekonštrukcia na Druhom vojenskom mapovaní; 3 – rekonštrukcia na historickej ortofotomape (Historická ortofotomapa © GEODIS SLOVAKIA, s.r.o. a Historické LMS © Topografický ústav Banská Bystrica); 4 – rekonštrukcia na aktuálnej mape 1 : 10 000.
Abb. 10. Skalité – Hufe Koczurkowska. 1 – Rekonstruktion auf der Ersten militärischen Kartierung; 2 – Rekonstruktion
auf der Zweiten militärischen Kartierung; 3 – Rekonstruktion auf einer historischen Orthofotokarte (Historische Orthofotokarte © GEODIS SLOVAKIA, s.r.o. und Historisches LMS © Topographisches Institut Banská Bystrica); 4 – Rekonstruktion auf einer aktuellen Karte 1 : 10 000.

65

Marek Vojteček – Adrián Nemergut: Dokumentácia zaniknutých ciest v katastri obcí Svrčinovec, Čierne a Skalité.
Náčrt problematiky kopaničiarskej kolonizácie na území severných Kysúc

k problematike kopaničiarskej kolonizácie tohto územia a jej vplyvu na ormovanie tradičnej
kultúrnej krajiny. redlo ený príspevok je v ak nutné pova ova za prvý krok a vstup do problematiky, ktorej komple né rie enie vy aduje medziodborový prístup.
o kon rontácii v etkých dostupných prame ov m eme skon tatova , e skúmané cesty
tvorili zmes zárubkových ciest, ktoré vymedzovali p vodné usadlosti vyčlenené pri kolonizovaní tohto územia a al ích ciest predstavujúcich neskor í vývoj delenia p vodných zárubkov.
V jednom prípade ide o regionálnu cestu spájajúcu ilinskú a kysuckú oblas s
ínskom cesta
SV . Najzrete nej ia situácia je vyobrazená na historických orto otosnímkach z . rokov
. storočia. tázky datovania reliktov nie sú a tak podstatné, ke e ide o objekty s dlhou
dobou vyu ívania. ákladná os zárubkových ciest sa vyvinula u v priebehu prvej polovice
. storočia. esty, ktoré delili jednotlivé zárubky na men ie čiastky, sa začali ormova pomerne skoro. Do začiatku . storočia predpokladáme e istenciu v etkých ciest, ktoré sme v teréne
skúmali. Na ich súčasný stav malo vplyv viacero aktorov. istilo sa, e na tvorbu jednotlivých
reliktov malo najv č í vplyv geologické podlo ie. Sklon svahu zohrával ove a men iu úlohu.
bka úvozov bola do ve kej miery ovplyvnená aj postdepozičnými procesmi, ktoré súviseli
predov etkým s gravitačným pohybom sedimentov v súvislosti s obrábaním polí. redlo ená
práca poukazuje na d le itos zis ovacej sondá e v rámci výskumu reliktov zaniknutých ciest.
en v aka nej je mo né zamera sa komple nej ie na procesy vzniku a zanikania skúmaných
ciest, ktoré počas povrchových prieskumov nie je mo né postihnú .
ríspevok vznikol v rámci grantu A VV
Človek a krajina na Kysuciach a pri ahlom ova í v stredoveku a na začiatku novoveku – uman and landscape in Kysuce and adjacent ova ie region in middle
ages and beginning o modern age.
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Zusammenfassung
Dokumentation der untergegangenen Wege im Katastergebiet der Gemeinden Svrčinovec,
Čierne und Skalité. Eine Skizzierung der Problematik der Rodungskolonisation im nördlichen Teil der Region Kysuce.
Die durchge hrten ntersuchungen und die Dokumentation untergegangener elikte
der Kulturlandscha t in der egion Kysuce urden durch den au des Autobahnabschnitts D
Svrčinovec – Skalité hervorgeru en. Die untersuchte rasse hrte durch die Katastergebiete
der emeinden Svrčinovec, Čierne und Skalité. Das bergige und aldbedeckte el nde der
andscha t hat sich positiv au die rhaltung der charakteristischen elikte untergegangener
ege ausge irkt. Neunzehn dokumentierte ohl egrelikte stellen in der Slo akei den bislang
gr ten untersuchten in sich geschlossenen Komple dar. m ahmen einer summarischen Ausertung haben ir uns au metrische, morphologische und unktionale Merkmale so ie au
die rage der ntstehungmechanismen der ohl ege konzentriert. Das Niveau der intie ung
in das urspr ngliche el nde be egte sich im ntervall z ischen , – , m. Da der inschnitt
eines ohl egs in das umliegende el nde von verschiedenen aktoren abh ngt, gilt bei keinem
all, dass z ischen seiner r e und dem Alter des eges ein direkt proportionales Verh ltnis
besteht. n allen llen kann man von einer Nord S d rientierung dieser ege mit leichter Abeichung in der Achse Nord est S dost sprechen. Die rientierung hing mit dem Verlau der
odungskolonisation zusammen, die sich in einem charakteristischen rundrisstyp der esiedelung niederschlug, den man als o enes kolonistisches Kettendor bezeichnen kann. ei der
r ndung von odungssiedlungen urde ihre abgesteckte Dor ur in genaue eile au geteilt.
Diese eile sog. árubky, im Sg. árubok, entspricht einer u e zeichneten sich dadurch aus,
dass ein Siedler ein zusammenh ngendes St ck and erhielt, das einen lurstrei en einnahm,
der von einem nde der Dor ur bis zum anderen reichte. Die u engrenzen urden durch
u en ege abgegrenzt. Durch einen Anstieg der in ohner urden sie dann eiter in kleinere
eile unterteilt, die bis zu
der urspr nglichen u engr e um assten. Die ege au der
einen Seite bildeten die renze der einzelnen u en, au der anderen Seite ge hrleisteten sie
den Verkehr und den ransport von Material z ischen den im Au enbereich der iegenscha t
be ndlichen
en. is au einen all hatten alle ohl ege den harakter von lokalen egen.
Der eg SV
stellt laut der rsten milit rischen Kartierung einen
eig der aupttrassen
durch den ablunka ass dar. Diese ebirgstrasse verlie neben der estung Alte Schanze zur
ro en Schanze in Mosty bei ablunkau. Die e estigungsanlage Alte Schanze in Svrčinovec
berdeckt einen eil der durch diesen aum hrenden ohl ege, as belegt, dass dort bereits
vor dem au der estung in der z eiten l te des . ahrhunderts ein Verkehrs eg e istierte. Ab dem eginn des . ahrhunderts verlor dieser eg au Kosten eines im al des achs
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lahorov potok neu angelegten Verkehrs egs an edeutung. ei der zeitlichen estimmung
der egerelikte k nnen ir uns lediglich au kartographische uellen st tzen, da hrend der
rabung keine egenst nde von chronologischer Sensibilit t ge unden orden sind. Die Kartenunterlagen belegen jedoch nur r die ntstehungszeit des erks die istenz eines eges.
Die rundachse der u en ege hat sich bereits in der ersten l te des . ahrhunderts herausgebildet. ege, elche die einzelnen u en in kleinere eile unterteilten, begannen sich relativ
r h zu ormen, und ir vermuten, dass alle von uns im el nde untersuchten ege bis zum
eginn des . ahrhunderts bereits e istiert haben.
Der vorliegende eitrag entstand im ahmen des rderprojekts A VV
. Mensch und andscha t
in der egion Kysuce und im benachbarten aagtal im Mittelalter und zu eginn der Neuzeit – uman and
landscape in Kysuce and adjacent ova ie region in middle ages and beginning o modern age.
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